
"КЕРЕМЕТ БАНК" ААКнын МУКТАЖДЫКТАРЫ ҮЧҮН СУВЕНИРДИК ӨНДҮРҮМДҮ САТЫП АЛУУ КАТЫШУУГА 

ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. “Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн сувенирдик өндүрүмдү сатып алууга кызыктардыгын билдирет. 

2. Бааларды суратууга катышуу үчүн орус же кыргыз тилинде коммерциялык сунуш даярдоо абзел, сунушка 

товардын сапатынын тиешелүү сертификаты, өндүрүүчү өлкө, ташып жеткирүүнүн наркы жана мөөнөтү 

көрсөтүлүшү зарыл.  

3. Сунушту төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча жеке тапшырып кетүүгө же электрондук почта аркылуу салып 

жиберүүгө болот:     

 

 «Керемет Банк» ААКынын Административдик бөлүмү 

Кыргыз Республикасы 

 Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209-бөл.  

Административдик бөлүмдүн начальниги  

Бакытбек кызы Бермет 

Тел: (312) 313173 к/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  

 

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

4. Наркы, төмөнкүлөрдү эске алуу менен KGS\USD валютасында көрсөтүлүшү абзел:  

 Банктын кеңсесине чейин жеткирип берүү,  

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган баардык салыктар жана жыйымдар,  

 

жана кеминде, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү 

2021-жылдын 30-июлунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 14.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч 

берилген бимлдирмелер кароого алынбайт.  

 

5. Сиздер, сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүңүз абзел, техникалык спецификациянын бардык 

талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга артыкчылык берилет.  

6. Ушул сыяктуу берүүлөр боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбанын болушу тууралуу маалыматты (каттар, 

берүүлөр суммасын жана Буюрмачылардын кбайланыш номерлерин көрсөтүү менен келишимдер тизмеси) 

берүү зарыл болот. 

 

 

 

 

Коммерциялык сунушту карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча сатып алууга Катышуучулардын билдирмеси, берүү 

мөөнөттөрү, баасынын жогорулоосу жагын камтуусу жана төлөө шарттары боюнча өзгөртүлүүгө жатпайт . 

Берүү шарттары шайкеш келбей калса же Берүү келишимин түзүү учурунда сатып алуунун Жеңүүчүсү тарабынан 

баш тартуу орун алган шартта, аталган Берүүчү Банктын берүүчүлөрүнун “жагымсыздар” тизмесине 

киргизилет.  
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"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн сувенирдик  өндүрүмдөргө карата техникалык параметрлер 

таблицасы  

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКы 

 

Товардын модели Товардын сыпаттамасы 
Саны, 

Даана 

Мурдакы 

баасы, 

сом 

Салыктарды 

эске алуу 

менен 

суммасы, 

сом 

Футболка Модели Унисекс. Варианты 

классикалык U-түрдүү жакалуу. 

Түсү ак белый.  

Кездемесинин варианты 1: түрк 

супреми, пахтасы кеминде 90%. 

Кездемесинин варианты 2: таралган 

пахта буласы менен 100% пахта  

Жака каптоосунун орун алуусу 

(жакадагы бекемдеп турган пахта 

тилкеси). 

Баардык тигиштери тыкан 

кынатталууга тийиш. 

 

Логотиби сапаттуу басылуусу абзел 

(аралык калтырбастан, так чектери 

менен, жууганда өчүп калбаган) 3 

түстүү шелкография (Банктын 

фирмалык түстөрү): төшүндө А7 

форматында, аркасына Банктын 

слоганын түшүрүү.   

Өлчөмдөрү жана саны: S- 90 д., M-100 

д., L-110 д., XL-100 д., XXL-100 д. 

 

500   

Кара түстөгү поло 

футболка  

Модели Унисекс Поло. Түсү кара. 

Баардык тигиштери тыкан 

кынатталууга тийиш.  

Төшүндө А7/А8 форматында, ак түстө 

туурасынан логотипти саймалоо. 

Саймалоо сапаттуу аткарылууга 

тийиш, аралык калтырылбастан, 

кездемени чоюп койбостон. 

Чечилүүчү жакасы менен поло пике 

(батник). Жака каптоосунун орун 

алуусу (жакадагы бекемдеп турган 

пахта тилкеси жана  түсүнө шайкеш 3 

топчулуу планка). 

Кездемеси: кеминде, 90% пахта  

Өлчөмдөрү: S-40 д., M-80 д., L-80 д., 

XL-60 д., XXL-30 д., XXXL-10 д. 

 

300   

Жеңи жок бешмант Жылууланган, стандарт моделинде. 

Түсү көк-көгүш. Негизги 

кездемесинин материалы – плащевка, 

ичкерисинде ичмек кездемеси, 1 

катмар синтепон менен. Бешман 

сыдырмалуу, капталында чөнтөктөрү 

орун алат. Төшүндө логотиби 

400   



келтирилет. Форматы А6, 1 түс  – 

болот түстүү. 

Өлчөмдөрү жана саны: S-100 д., M-

100 д., L-100 д., XL-50 д., XXL-50 д. 

Бейсболка Модель Унисекс. Түсү ак.  

Бейсболка 6 же болбосо 5 панелдүү 

жана желдеп туруусу үчүн 

көзөнөктөрү бар, темир тарттырма 

менен жөнгө салынат. Башка 

ыңгайлуу олтуруусу зарыл. 

Кездемеси: кеминде, 50% пахта 

Логотиптин басылышы – 1 түс, же 

логотипти 1 түстө саймалоо. 

Саймалоо сапаттуу, аралык 

каллтыруусуз жана кездемени чоюп 

койбостон аткарылууга тийиш. 

 

500   

Свитшот Модели Унисекс. Варианты 

классикалык U-түрдүү жакалуу.  

Түсү кара. Кездемеси – кеминде 40: 

пахта.  

Логотипти басып чыгуусу  - 3 түстөгү 

шелкография, төшүндөгү туурасынан 

логотибинин  форматы А7/А8. 

Өлчөмдөрү: S-50 д., M-70 д., L-70 д., 

XL-50 д., XXL-30 д., ХХХL-30 д. 

300   

 

Үлгүлөрү милдеттүү түрдө көрсөтүлүүсү абзел. Тандоо үлгүлөрдү салыштыруу жолу менен аткарылат. 

Сапаты кыйла жогору болгон буюмдарга артыкчылык берилет (тигиш сапаты, логотиптерди түшүрүү 

сапаты, кездемесинин калыңдыгы, курамы – нукура жиптердин пайызынын жогору болуусу (жеңи жок 

бешмантты эске албаганда)). 

Берүү мөөнөттөрү дагы эске алынат (орточо алганда, макет бекитилгенден кийин 10-15 жумуш күнү).  

Төлөө шарттары (50% башында, келишимге кол коюу учурунда, 50% товар алынгандан кийин).   

Ошондой эле, коммерциялык сунуштар, өнөктөштөрдүн сунуштама каттарынын болуусун эске алуу менен 

кароого алынат. 

 


	Күнү: «____» ___________________
	Күнү: «____» ___________________ (1)

